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Indexy čipr měry cen ale moc
rád nemám. Změnyse reportují
na desetiny procent, a pŤitom
všem uniklo, Že se vyměry bytti
jinak s rozdílem
dnes počítají
klidně deseti procent, změnil se
plátce daně z nabytí.To se ve statistikách u cen na čtvereční
metr
projevit muselo a mělo to byt i komentováno. CenovéŤadyv reportech jsou poÍád stejnéa nic z toho
pŤitom nezaznamenaly. Tedy se to
dělá spíšod oka a má smysl z toho
dělat závěry? V každémpŤípadě
jsou ceny k pŤíjmtimdomácností
v Praze vysoké. Porovnávají se
častos těmi nazápadě Ewopy.
lenŽe vyspělá Evropa po bydlenÍ
ve vlastním bytě tolik netouŽí' raději bydlí v domku nebo v nájmu.
Vlastní byt je modlou byvalého
vychodního bloku. oproti byttim
jsou cenyrodinnych dom stabilní avelmi mírně rostou po celou
dobu a ani druŽstevní byty tolik
nekolísají.Mají svou klientelu
avedou si dobŤe.

tu

'
\*,
W,,fu.
. ; a

" s)tr

j

f

s
I

ffi NěkteŤí analytikové pŤedpovídďi naletošní druhé pololetí
obrat na trhu s byty.Zatím to
vypadá, Že se nic pŤewatného
neděje. Jak to vidíte vy?
Nevidím Žádn obrat ani se
neobjevuje Žádn!, faktor, kter by
jej signalizoval. PŤedněje bytorai
trh slaby. To,zdaceny rostou
čipadají,je sice drileŽité,ale
d leŽitějšíjsou počtytransakcí.
A ty jsou nízkéa spíšklesají.ona
ve skutečnosti není poptávka vysoká, sniŽuje se však nabídka a to
vytváŤítlak. Novébyty se téměÍ
nestavějía starych je v nabídkách
velmi málo. Zatim se letos v Praze
zahájll.a v!,stavba zhruba 18oo
novych bytti. Vzhledem k tomu,
žejich je v katastru nemovitostí
v Praze zapsanych 498 tisíc' není
to nic. Bytow fond se nerozšiŤuje
a ani neopravuje tak, jak by bylo
tŤeba.K tomu jsme konzervativní
a nemovitosti dlouho drŽíme.
Rodinny d m mění majitele
v pr měru po padesáti a byt
po patnácti aŽ dvaceti letech.
ffi Zchladí wšší rokové sazby
poptávku?
Je to určitě vyznamny faktor,
pokud jsou pohyby rokti v Ťádu
procentních bodti, ne desetin.
Vyšší rokové sazby tlačíceny
dolti. Jde takéo ochotu ptijčovat
na bydlení a podmínky spojené
s poskytnutím věru. Cena a dostupnost peněz hrají d leŽitou
roli. Nikdy se však trh neŤídípodle jednoho faktoru a máme zde
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zase jiné' kterértist tirok mohou
vyrovnat. Ekonomice, a tím
i pracovnímu trhu se daŤí.Počty
lidí i domácností mírně rostou,
nová v stavba není a nebude další
minimálně dva roky dostatečná.
Na tak mělkém trhu se tedy mriže

stát cokoliv. Já tipuji ještě nějakou
dobu setrvaly stavjak u poptávky,
tak nabídky,a tedy i cen'
ffi U kterého typu rezidenčních
nemovitostí se podlevás bublina
nejvíc nafukuje?
Dlouhodobě jsou nejvíc volatilní
ceny bytti ve vlastnictvÍ, dnes
správně bytyv bytovém spolu.
vlastnictví. Jejich ceny šly zaposlední tŤiroky znatelně nahoru.

ffiJak se teďpohybují rozdíly
mezi nabídkov1imi a realizovan:Ími cenami realitních kance|áÍí?
Hodně. Dlouho si kupuji cenová
data z ČeskéhoriŤaduzeměměričskéhoa katastrálního a porovnávám. Častojsou rozdíly v desít.
kách procent, a to na obě strany.Je
to ale dáno fungováním realitních
kanceláŤíu nás.Jeden byt nabízí
mnoho realitek akaŽdáza jinou
cenu. Majitelsi to nakonec m Že
prodat bez nich podle svého.
Transakčnícenyjsou veŤejné,
ale
placené.Pro vybrané obchody se
wplatí zájemctim o poŤízeníbytu
pár dajti koupit a udělat si lepší
pŤedstavu.U cen bytti jsme si ověŤili,jak jsou nevyváŽené.obdobné
staršíbyty ve stejnélokalitě se
prodávají s rozdílem aŽ 50 procent
a to je strašně moc. Ustálená cenová hladinazde rozhodně není.
U novych byt je to sice lepší,ale
těch je na trhu zlomek. V Praze se
zobchoduje ročněkolem 35 tisíc
jednotek a z tohoje novych pár
tisíc. Novébyty tedy určovat ceny
rozhodně nemohou.
D

ffi Stoupají ceny nájemného
skutečně tak wsohÍm tempem,
jak ukazují některé statistiky'
prezentované v médiích?
Tak moc ne. Nájmyve vlastním
zájmu konzultuji s ostatními
vlastníky a správcovskymi
flrmami. Nejvyššínájmy byly
na konci devadesátych let.
Po ukončeníregulace šly ty trŽní
znatelně dol a nyní rostou
s pŤíjmydomácností. Řada
porovnání neuvádÍ tehdej ší
trŽní náj my, ale vzala náj em
regulovaného bytu v roce 2ol4
(tedy 140 korun za čtvereční
metr) a porovnala s dnešním
trŽnim. Pak to vypadá na boom.
NejvyššítrŽní nájmy byly koncem devadesátych let, tam ještě
nejsme. Hodně zá|eŽína lokalitě,
vyměŤe
vybavení a pŤíslušenství,
bytu a jeho dispozici. BěŽnéceny
nájmti jsou 2oo aŽ 270 korun
za čtverečnímetr. Vysohi nájem
vede k tomu, Že nájemce neustále hledá jiny avyhodnější.

ffi Hodně bytti v developer.
skÍch projektech se nyní
prodává takzvaně na investice.
A to i na hypotéky.Jak moc je to
rizikové?
vŽdy, kdyŽ chce někdo do novin,
pŤijde s nějakou rádoby novou
zprávou. To,Že se bytykupují
jako investice určenák pronájmu,
je pravda od roku 1994.Nyní se
uvádí jako novinka' Že aŽ tÍicet
procent. To by ale byl vlastně
pokles, byvalo to více.JeÍada
projekt , kde takto byla poŤízena
víc neŽ polovina jednotek. Proč by
to dnes mělo b1it nové,kdyŽ to uŽ
není zdalekatakVyhodné. V minulosti to velmi rTihodná investi.
ce byla. Ceny byly niŽšía wÍnosy
wšší.NapŤelomu století se dalo
získat pŤesdeset procent. Hlavní
rizika jsou dvě. Špatn:inájemník,
kteÚvás mriŽe lehce pŤipravit
i o víceletyvynos. občansky záko.
A také
ník a soudy ho,,podpoŤí...
nefunkční SpolečenstvÍvlastníkti
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radyspolečnosti
Helvetia
Pharma.
ffi UŽ se češinaučili bytyvlast.
nit?
To určitě ne. Kdo si koupí televizi'
dostane návod a studuje. U bytu
nikdo ''návod'. na fungování SVJ
nedostane. Většinou vlastníci
znají svá práva' ale uŽ ne své
povinnosti' necítíodpovědnost.
Kdo dnes chodí nashromáŽdéni,
pracuje pro SVJ' zajimáse o hospodaŤení,hlásí změnu adresy,
vlastnictví, počtyosob' data
o nájemci? Hromadí se pohledávky za vlastníky, které se sloŽitě rrymáhají a musejíje platit ti ostatní.
Málokdo ví' Že vlastník ručípodle
svéhopodílu za dluhy sVJ. chybí
osvěta. Je pravda
Že vlastnÍk rodin.
néhodomu dobŤe
ví' Že se musí o nemovitost starat
a platit náklady.
U bytti' i když to je
takénemovitost,
taková odpověd.
nost chybí.

ffi Kdevidíte strop pro r st
nájemného?
Nájem se dosahuje ve vyši, jakou
domácnosti ještěutáhnou.
Neplatiči pronajímatel m nic
pozitivního nepŤinesou. Myslím,
Že nájmy dál porostou s rristem
pŤíjm domácností a budou se
odvíjet od těch dnešnÍch.Vše
mriŽe změnit špatny zákon
o sociálním bydlení, to uŽ nám
hrozilo. Nebo
napŤíkladma.
jednotek (sVJ). Byt je rqilučně
sivní komunální
mrij, ale všeostatní se spoluvlast- bytová vystavba.
BydlenÍje hodně
ní.Tedy společnépeníze,péče
závislé na legisa odpovědnost.
lativě, zásazich
Riskantní investice to je, ale
stále patŤík těm nejbezpečnějším státu a obcí.Ne
vždyvšak takové
a znehodnocení v Ťádu desítek
procent je velmi nepravděpozásahy skutečně
dobné'jako u jinych investičních pomohou a často
r:GrVidíte pro.
spíšuškodí.
moŽností.Nečekejmevšak Žádná
stor pro rozvoj
mimoŤádná zhodnocení, zvlášť
druŽstevního
pokud koupíme zavysokou cenu
ffiJak fungují
bydlení?
SVJvdomech,
nebo s problematick mi spoluUrčitě. DruŽstevní
kde jewsoké
vlastníky v domě. Je dobréinvesbydlenÍ funguje
tovat v domě, o kterém něco vím. procento tzv. indobŤea dlouho.
vestičních bytti?
I legislativa je k němu relativně
Většinou špatně.Vadí takéwšší
ffiJde spíšo individuální
procento cizincti mezi vlastníky
dobrá. DruŽstvo si snadněji ponákupy, anebo se kupují i celá
radí s tím' kdo porušuje praviportfolia byt ?
bytti. Nikomu se nechce věnovat
dla, zákony. Takéu druŽstev ale
čas,mnoŽí se neplatiči.Rostou
Byvalo častéhlavně u zahraničplatí' Že je tŤebase starat, zajímat
ních investorti, Že koupili víc bytti problémymezi těmi, kteŤíbydlí,
a těmi, kteŤípronajímají.Mají jiné o chod druŽstva. Pro komerční
najednou. Dnes jde hlavně o indi.
potŤeby,moŽnosti. Řešeníjsou
subjekty má druŽstevní v stavba
viduální nákupy. PoŤídíse tŤeba
takéŤaduqihod, tedy prostor
častosloŽitá a domy nefungují
dva bytyv jednom domě - jeden
vidím.
dobŤe.Myslím, Že ŤaduSVJ čeká
k bydlení a druhy k pronájmu.
Denisa
Holaiov
Kdo chce bytti víc,hledá cely d m. hodně potiŽí
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